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I. Inleiding 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van het XXIe bestuur van het Samenwerkings Over-

leg Faculteitsverenigingen. In dit verslag wordt teruggeblikt op het afgelopen 

jaar, een jaar waarin veel is gebeurd en een jaar dat naar onze mening 

voorbij is gevlogen. Om enige structuur aan te brengen in dit verslag, is het 

beleidsplan gebruikt als toetsingscriterium. Daarnaast bouwt dit verslag voort 

op het halfjaarlijks verslag, dat februari jongstleden is besproken. In het be-

leidsplan hebben wij onze doelen voor dit jaar vastgesteld en dit jaarverslag 

geeft een weergave van het feit of wij, als bestuur, in de lijn van de doelen uit 

het beleidsplan hebben gehandeld. Dit alles om de continuïteit te bevorde-

ren.  

 

In het eerder genoemde beleidsplan hebben wij toentertijd een drietal kern-

taken omschreven waar wij ons het afgelopen jaar op wilden richten. Het be-

trof de taken ‘informatievoorziening’, ‘vertegenwoordiging’ en ‘het bevorde-

ren van de betrokkenheid’. Hierbij moet worden opgemerkt dat we naast de-

ze kerntaken de door onze voorgangers ingeslagen koers wilden blijven 

voortzetten. In hoofdstuk 2 zal een uitgebreide rapportage worden weerge-

geven van de uitvoering van de kerntaken ‘informatievoorziening’ en ‘het 

bevorderen van de betrokkenheid’ in het afgelopen jaar. In hoofdstuk 3 zal 

worden ingegaan op de 3e kerntaak ‘vertegenwoordiging’. Aan de rappor-

tage van deze kerntaak is een apart hoofdstuk gewijd, aangezien dit betrek-

king heeft op de zetel die het SOFv heeft in de Universitaire Studentenraad 

(USR).  

 

Naast het feit dat wij in het beleidsplan kerntaken hebben omschreven is er 

ook een begroting opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het financieel jaarver-

slag weergegeven. In dit jaarverslag zal de resultatenrekening worden verge-

leken met de, aan het begin van het jaar opgestelde, begroting.     

 

Was getekend het XXIe bestuur van het SOFv, 

 

Emiel Helmink 

Tim Smit 

Sascha Verstegen 

Niek Janssen 
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II. Bestuursverslag 

 

Rapportage informatievoorziening en bevorderen van de betrokkenheid 

 

Informatievoorziening 

 

Het beleidsplan begon met de zin dat het SOFv de koepel is, waarin de stu-

dieverenigingen in Nijmegen zijn verenigd en dat verenigingen van elkaar 

kunnen leren, ongeacht de verschillen qua grootte, gewoontes en financiële 

middelen. Tijdens de alv’s van het afgelopen jaar is gebleken dat deze as-

sumptie gerechtvaardigd kan worden. Zo is er namelijk tijdens de alv van 6 

december 2011 informatie uitgewisseld tussen verenigingen omtrent het stel-

len van algemene voorwaarden. Daarnaast is er tijdens deze vergadering 

gediscussieerd over het afnemen van evaluaties met (actieve) leden. In de 

alv van 24 januari is er gesproken over verschillende soorten sollicitatieproce-

dures. De daarop volgende alv stond onder andere in het teken van ‘toet-

sing bestuursbeurzen’ en de daarmee gemoeide ‘80%-regeling’. Ook hier zijn 

ideeën uitgewisseld met betrekking het omgaan met de eerder genoemde 

regeling. Een ander interessant punt werd aangehaald tijdens de alv’s van 3 

april en 8 mei, namelijk de introductie 2012, en alles wat daarmee te maken 

heeft. Hier werd aangetoond dat de introductie op verschillende manieren 

en door verschillende organen kan worden georganiseerd. Tot slot is er in de 

alv van 19 juni gesproken over verschillende vormen van het inwerken van 

opvolgers.        

 

Naast bovenstaande punten zijn er in de afgelopen alv’s rondvragen gesteld 

door verenigingen die tegen zaken aanliepen en de overige verenigingen 

hebben getracht deze vragen te beantwoorden, waardoor verenigingen 

wederom van elkaar leerden. 

   

Een ander voornemen in het beleidsplan was het aanleggen van een data-

base voor alv- en constitutielocaties. Tijdens de alv van 24 januari is aan de 

verenigingen gevraagd om informatie omtrent ervaringen met alv- en consti-

tutielocaties door te geven aan ons als bestuur. Vervolgens hebben wij een 

database aangelegd die te vinden is op onze website (www.sofv.nl). Een 

aansluitend punt is de uitbreiding van de database voor studiereizen. Tijdens 

de alv van 19 juni is aan alle lidverenigingen gevraagd om bestemmingen 

van het afgelopen jaar door te geven.    
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(Noot: door een technisch ongemak is de website van het SOFv tijdelijk niet 

bereikbaar. We hopen dit probleem zo snel mogelijk opgelost te hebben.)  

  

Naast het feit dat er via de website veel informatie valt te verkrijgen voor de 

verenigingen, zijn de alv’s ook ideale gelegenheden om informatie te verkrij-

gen. Het afgelopen jaar heeft de Politiek Commissaris verslag uitgebracht 

van wat er in de USR allemaal besproken wordt (zie voor meer informatie 

hoofdstuk 3 van dit jaarverslag). Daarnaast werd er in de alv’s ook informatie 

verstrekt met betrekking tot overige zaken. Te denken valt aan informatie om-

trent de introductie, cursussen van het SNUF, de vervolgcursus van het 

SOFv/SNUF, de brief vanuit het facilitair bedrijf en het boekhoudprogramma 

Conscribo 

  

Een hele andere vorm van informatievoorziening is het uitnodigen van spre-

kers uit de praktijk die komen praten over actuele onderwerpen. Zo kwam op 

dinsdag 1 november 2011 Roland Venekamp van studieboeken.com praten 

over wetgeving omtrent boekenverkoop. Na afloop van de presentatie werd 

de verenigingen de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Wij, als be-

stuur zijnde, vonden het een zeer geslaagd onderdeel van de desbetreffen-

de alv. Naast de spreker tijdens de alv van 1 november 2011, was er ook een 

spreker aanwezig tijdens de alv van 6 december 2011. Rob Vaessen (project-

leider centrale introductie) kwam toelichting geven over onder andere het 

inkorten van de introductie en het samenvallen van de introductie met de 

introductie van de HAN. Ook dit vonden wij een zeer geslaagd onderdeel. Tot 

slot kwam in de alv van 3 april de persvoorlichter van de Radboud Universiteit 

(Martijn Gerritsen) wat vertellen over het onderwerp ‘communicatie’. Achter-

af gezien voldeed deze spreker niet helemaal aan de verwachting en kon hij 

een aantal vragen uit de zaal niet direct beantwoorden. We denken echter 

dat men toch van deze presentatie heeft kunnen leren.  

   

Verder werd er in het beleidsplan nog aandacht besteed aan Social Media. 

Het voornemen was om alle lidverenigingen om de hoogte te houden van 

alle updates via facebook en twitter. Doordat de website is gelinkt aan face-

book en twitter, verschijnt alle nieuw geplaatste informatie op de website ook 

direct op facebook en twitter. Informatievoorziening op deze drie punten 

heeft het afgelopen jaar volgens ons te wensen overgelaten. Mede door 

problemen met de website, maar zeker ook door gebrekkigheid van onze 

kant. Dit punt is ook besproken met het nieuwe bestuur en zij zijn van plan om 

hier een verbeterslag te maken.   
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Tot slot moet hier nog worden vermeld dat op 24 januari studievereniging Ha-

lo is toegetreden tot het SOFv. Wij hopen dat Halo zich ondertussen betrokken 

mag voelen bij het SOFv, en dat wij aan Halo’s verwachtingen van een goe-

de informatievoorziening en een goede vertegenwoordiging voldaan heb-

ben.  

 

 

Bevorderen van de betrokkenheid 

 

In het beleidsplan gaven wij, als bestuur, aan dat het SOFv afhankelijk is van 

haar leden en dat het zonder hen niet kan bestaan. Het doel was daarom 

om enerzijds de leden betrokken laten voelen bij het SOFv en anderzijds om 

onderling goed met elkaar te kunnen opschieten. Om dit te bewerkstelligen 

werd voorgenomen om verbroederende activiteiten te organiseren. De eer-

ste verbroederende activiteit was de kennismakingsborrel die plaatsvond op 

dinsdag 13 september. Het doel van deze activiteit was om nieuwe besturen 

met elkaar te laten kennismaken, zodat de onderlinge band wordt versterkt 

en dat men zich meer betrokken voelt bij het SOFv. Kijkende naar de opkomst 

(om en nabij de 100 personen), het enthousiasme tijdens de avond zelf en 

naar de evaluatie van de borrel tijdens de alv van 20 september 2011, kun-

nen wij concluderen dat het een geslaagde avond was en dat de besturen 

nader tot elkaar zijn gekomen. Aangezien de kennismakingsborrel een groot 

succes was, werd besloten om op 7 februari nog een borrel te houden. Naar 

onze mening was ook deze borrel een succes, ondanks een lagere opkomst 

(om en nabij de 40 personen).  

 

Naast de twee bovenstaande borrels is er ook een cantus en een barbecue 

georganiseerd. De cantus vond plaats op 15 mei bij studentenvereniging 

Ovum Novum. Dankzij de 55 aanwezigen was het voor ons in ieder geval een 

groot succes. Na het horen van de vele positieve reacties van de deelnemers 

kunnen we concluderen dat het ook voor hen een geslaagde activiteit was. 

Naar onze mening overtrof de barbecue, als laatste activiteit van het jaar, 

alle voorgaande activiteiten. Met ruim 140 deelnemers werd 21 juni een dag 

om nooit meer te vergeten. Voor het eerst werd het terrein van scouting  

Traianus aangedaan. Een terrein dat 140 mensen, ongeacht het weer, kan 

herbergen. Een terrein waarbij van geluidsoverlast geen sprake is en waar 

alles aanwezig is.     

     

De hierboven genoemde activiteiten moesten ervoor zorgen dat verenigin-

gen zich meer betrokken voelen bij het SOFv en hierin zijn wij naar onze me-

ning geslaagd. Uiteindelijk is het doel van deze betrokkenheid dat verenigin-
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gen actief deelnemen aan de alv’s en dat ze met problemen eerder bij het 

SOFv aankloppen. Immers, met een actieve instelling weet het SOFv wat er 

speelt en kan het SOFv helpen waar dat nodig blijkt te zijn. Om deze actieve 

instelling nog meer te bevorderen, hebben wij ons voorgenomen om de 

agenda voor iedere alv uit te breiden. Het dient duidelijk te zijn of het gaat 

om een voorlichting of een stemming en bepaalde agendapunten kunnen 

kort worden toegelicht. Het idee hierachter is dat men beter voorbereid de 

algemene ledenvergadering ingaat en dus meer input kan leveren. Aan dit 

voornemen hebben wij ons het afgelopen jaar gehouden. Een week voor 

aanvang van iedere alv kregen verenigingen de uitgebreide agenda door-

gestuurd, waarin ieder onderwerp kort werd toegelicht en tevens werd er 

aangegeven of het ter kennisgeving was, of dat er om de mening van de 

ALV werd gevraagd, etc. Wij hebben dit zelf als positief ervaren, aangezien 

verenigingen goed voorbereid de alv betraden.  

 

Een ander punt, uit het beleidsplan, om de betrokkenheid te bevorderen, 

was het voornemen om denktanks in het leven te roepen. Het idee was dat in 

denktanks een bepaald probleem wordt besproken en dat er gezocht zou 

worden naar een mogelijke oplossing. Het idee van denktanks is het afgelo-

pen jaar in stand gehouden maar qua vormgeving heeft het een andere op-

zet gekregen. Waar voorheen denktanks bijeen kwamen buiten de alv’s om, 

hebben wij het afgelopen jaar de denktanks tijdens de alv’s gehouden. Een 

goed voorbeeld hiervan is de denktank omtrent het inkorten van de introduc-

tie. Tijdens de alv’s van 1 november en 6 december 2011 is er uitvoerig over 

dit onderwerp gediscussieerd. Een ander voorbeeld is de denktank omtrent 

verschillende sollicitatieprocedures tijdens de alv van 24 januari. Verder kan 

nog de denktank met betrekking tot de band tussen studievereniging en op-

leiding/onderwijsinstituut worden genoemd (alv van 3 april) en de denktank 

omtrent de inhoud van de SOFv/SNUF vervolgcursus 2012-2013 (alv van 19 

juni). Het voordeel van denktanks tijdens alv’s is dat het een groter bereik 

heeft, er geen datum hoeft worden geprikt buiten de alv’s om en dat de in-

put groter is. Deze werkwijze hebben wij het afgelopen jaar als zeer effectief 

ervaren.  

 

Tot slot werd in het beleidsplan aangegeven dat de informele voortzettingen 

na de alv’s in stand zouden worden gehouden. De voortzettingen dragen 

immers bij aan een positieve sfeer bij het SOFv en bevorderen het gevoel van 

betrokkenheid. Het afgelopen jaar hebben wij dit ook op deze manier erva-

ren. Borrels werden over het algemeen goed bezocht en gingen vaak tot in 

de late uren door. Dit getuigd van het feit dat de besturen van de lidvereni-

gingen het nut van borrels na alv’s erkennen.  
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III. Zetelverslag 

Het SOFv beschikt over een vaste zetel in de Universitaire Studentenraad 

(USR) en probeerde deze afgelopen jaar optimaal te benutten.  

Hiertoe nam de Politiek Commissaris zitting in de twee voor studenten en stu-

dieverenigingen meest relevante GV-commissies: de commissie Onderwijs, 

Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (OOM) en de commissie Be-

stuur en Organisatie (BO). In deze commissies, die bestaan uit leden van de 

USR en de ondernemingsraad (OR) worden agendastukken volledig behan-

deld en van een preadvies voorzien alvorens ze in de Gezamenlijke Vergade-

ring (GV)  worden besproken. 

Daarbij besprak de commissie BO (nieuwe) regelgeving op haar billijkheid en 

juistheid; de commissie OOM besprak vrijwel alle voor studenten relevante 

agendapunten, van videocolleges tot internationalisering en van de harde 

knip tot het BSA. 

Daarnaast stelde de USR enkele taskforces in, in sommige waarvan de Politiek 

Commissaris een rol vervulde.  Het ging om de commissies Communicatie 

Maatregelen (mede-organisator van het initiatief Wat Zijn de Plannen; de Poli-

tiek Commissaris zit deze taskforce voor), Actief Studentenleven (belast met 

de organisatie van de Week van het Besturen), Internationalisering en het 

USR-lustrum. Voorts nam de Politiek Commissaris deel aan overleggen over 

onder meer de introductie en wijzigingen in de regeling FONDS. 

 

De GV-cycli 

Hieronder zijn de besproken onderwerpen per GV voor zover relevant be-

handeld. 

 

September/oktobercyclus 

Een stuk over de Verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek aan de RU werd 

afgehamerd. Bij de bespreking van de beleidsbrief kwam de onderwijsintensi-

vering in B2 en B3 aan de alfa- en gammafaculteiten aan de orde. Voor deze 

intensivering naar minimaal 15 college-uren per week zijn inmiddels extra 

middelen beschikbaar gesteld. Vanaf komend collegejaar moet de intensive-

ring worden gerealiseerd. Bij de bespreking van de parkeertarieven werd 

duidelijk dat studenten met een lange reistijd en zonder studenten-OV recht 

hebben op een vaste parkeerplaats. 

 

Novembercyclus 

Naar aanleiding van de Stand van Zaken Internationalisering gaf de USR aan 

te zullen komen met een Internationaliseringsnotitie. Deze wordt in de februa-
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ricyclus besproken. Naar aanleiding van de USR-notitie over Weblectures (het 

opnemen en digitaal beschikbaar stellen van colleges) beloofde het College 

van Bestuur (CvB) een taskforce op te starten om de mogelijkheden hiervoor 

te bezien. 

 

Decembercyclus 

Het voorstel van de USR de stemverhouding tussen personeel en studenten in 

de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering naar 50-50 te brengen werd 

afgewezen, omdat het moment voor deze discussie niet opportuun was. 

Vanzelfsprekend komt de USR hier op terug. Naar aanleiding van de evalua-

tie van GDI is besloten dat de bètafaculteit weer zelf voor haar ICT-

voorzieningen gaat zorgen. 

 

Januaricyclus 

Aangezien in deze cyclus alleen de begroting en de algemene gang van 

zaken werden besproken, bood deze vergadering weinig nieuws. Er werd 

vooral een indruk gewekt van wat later dit jaar aan de orde zal komen. 

 

Februari/maartcyclus 

In deze cyclus werden de instellingscollegegelden besproken. Er werd afge-

sproken dat studenten aan de Radboud universiteit een tweede opleiding 

tegen het ‘lage’ collegegeldtarief à ca. 1700 euro kunnen volgen, mits deze 

tweede opleiding  parallel aan of direct aansluitend op de eerste opleiding 

gestart is. Het maakt daarbij niet uit of men na de eerste opleiding nog een 

bachelor- of een masteropleiding wil volgen. Voor studenten die een tweede 

track in dezelfde opleiding willen volgen kon geen regeling worden getroffen; 

wel wordt hen aangeraden een beroep te doen op de hardheidsclausule. 

De USR-notitie Internationalisering werd zeer goed ontvangen en is vervolgens 

in uitgewerkte vorm op alle faculteiten nog uitgebreid besproken. Tot slot 

werd in reactie op een rondvraag van SOFv en Siam onomwonden duidelijk 

gemaakt dat het CvB van de RU aan studenten niet de mogelijkheid tot ‘col-

legegeldvrij besturen’ zal bieden. 

 

Aprilcyclus 

Buiten de korte bespreking van de Algemene Studentenenquête, de Meerja-

ren Investeringsprognose en de prestatieafspraken werd vooral gesproken 

over het profileringsfonds; zie hiervoor onder ‘junicyclus’. 

 

Meicyclus 

In deze cyclus werd besproken  dat met zogenaamde ‘risicostudenten’,  met 

name eerstejaars die vrij laat hebben gekozen voor een bepaalde studierich-
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ting, studiekeuzegesprekken zullen worden gevoerd waarin studenten op hun 

keuze reflecteren. Deze gesprekken hebben geen bindend karakter. Wat be-

treft het Bindend Studieadvies werd voorts vastgesteld dat de procedure 

vooralsnog ordelijk verliep, en dat de voorlopige studieadviezen naar beho-

ren waren uitgebracht. Tot slot werd uitgebreid gesproken over de mogelijk-

heid om in OSIRIS notities te maken over studenten met betrekking tot het 

BSA; er bestonden volgens de USR onvoldoende richtlijnen omtrent de priva-

cygevoeligheid van deze notities. Na veel discussie is een commissie inge-

steld die zal nadenken over de wenselijkheid van de mogelijkheid om notities 

te maken, en over de vraag wie deze notities moet kunnen inzien. 

 

Junicyclus 

De meeste stukken in deze cyclus, waaronder de jaarverslagen van SNUF en 

de SSHN en de USR-notitie Topsport, werden relatief snel afgehamerd. Het uit-

gebreidst werd gesproken over het profileringsfonds. In verband met het 

amendement Rouvoet op de wet inzake de langstudeerdersboete is aan 

universiteiten de verplichting opgelegd om voor studenten die met buiten-

gewone gevallen van overmacht te maken krijgen deze boete vanuit het 

profileringsfonds te compenseren. Voor de RU zou dit een post van ca. 

€245.000 betekenen. Omdat ook de bestuursmaanden uit het profilerings-

fonds worden bekostigd, zou de vergoeding voor langstudeerders door 

overmacht kunnen leiden tot een korting op studentbestuurders. Omdat de 

USR dit onwenselijk vond is ze in discussie gegaan met het CvB, en heeft ze 

bewerkstelligd dat het CvB de komende jaar de kosten voor de langstudeer-

ders op zich neemt. Voor de jaren daarna hoopt het CvB dat de kosten voor 

de langstudeerders teruglopen, waardoor deze post gedekt zal kunnen wor-

den vanuit het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de vacatiegelden 

voor studentmedezeggenschappers. Deze situatie biedt ook de financiële 

ruimte om medezeggenschappers gedeeltelijk voor hun inkomstenverlies te 

compenseren middels aanvullende bestuursmaanden.  Voorts werd afge-

sproken dat de nieuwe USR met het college in overleg zal treden om tot een 

nieuwe, duurzamere regeling FOndS te komen, waarbij ook gekeken zal wor-

den naar welke (typen) verenigingen wel en geen financiële tegemoetko-

ming zouden moeten krijgen.  

 

Buiten de GV 

Ook buiten de GV werden enkele relevante zaken behandeld. 

 

Nieuwe systemen: OSIRIS en Péage 

De invoering van zowel het nieuwe studenteninformatiesysteem OSIRIS als het 

betaalsysteem Péage verlopen niet vlekkeloos. Péage wordt in de komende 
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tijd op alle resterende faculteiten ingevoerd, maar de deadline is al meer-

maals verschoven; afgesproken is dat Péage pas overal wordt ingevoerd als 

het systeem ‘foutvrij’ is. Met betrekking tot OSIRIS heeft de USR een taskforce 

opgestart die voorkomende problemen in kaart brengt. Op regelmatige basis 

wordt hierover met de medewerkers van OSIRIS overlegd. 

 

Wat Zijn de Plannen? 

Omdat er veel onduidelijkheid bestond over de kabinetsplannen, maar ook 

regelingen aan de RU heeft de USR samen met enkele andere partijen de 

website www.watzijndeplannen.info in het leven geroepen. In december 

vond er een gelijknamig informatietraject plaats, waarbij collegepraatjes en 

een voorlichtingsbijeenkomst zijn gehouden. Het project heeft veel studenten 

meer duidelijkheid gebracht en de site wordt nog altijd met regelmaat be-

zocht. Later dit jaar zal de USR wederom betrokken worden bij de scriptie-  en 

studieboost. 

 

Introductie 

De introductie van 2012 is niet alleen met twee dagen ingekort ten opzichte 

van voorgaande jaren, maar valt ook samen met de introductie van de HAN. 

In diverse overleggen is gepoogd de negatieve effecten hiervan op de kwali-

teit van de introductie zo klein mogelijk te houden. De meeste knelpunten zijn 

intussen opgelost, maar het eten ’s  avonds blijft een probleem. Studievereni-

gingen is geadviseerd zo vroeg mogelijk te beginnen met het reserveren voor 

de avondprogrammering. Inmiddels is vastgesteld dat de introducties van RU 

en HAN de komende jaren niet meer samen zullen vallen. Een verdere evalu-

atie van de gevolgen van de inkorting van de introductie zal nog volgen. 
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IV. Financieel jaarverslag  

Over de periode van 1 september 2011 t/m 31 augustus 2012  is een financi-

eel verslag opgesteld. Er kan worden gesteld dat het jaar financieel goed is 

afgesloten. Vanwege verschillende financiële meevallers is het resultaat iets 

positiever dan begroot. Dit valt vooral te wijden aan de uitgaven voor ALV’s 

die een stuk lager zijn uitgevallen en de kosten voor de SOFv/SNUF-

vervolgcursus die kwamen te vervallen door een kwijtschelding van het SNUF. 

Dit is grotendeels geïnvesteerd in de locatie van de barbecue en de betalin-

gen van de kamerhuur voor 2 jaar. In de toelichting zal de resultatenrekening 

specifieker worden verantwoord. Verder worden de balans van 1 september 

2011 en de balans van 31 augustus 2012 weergegeven en toegelicht. 

 

Resultatenrekening 

Contributie  Inkomsten   Uitgaven   Saldo   Begroting   

Contributie <150 leden  €     275,00  €        0,00  €     275,00   €     225,00  

Contributie 150-500 leden  €     370,00  €        0,00  €     370,00   €     407,00  

Contributie >500 leden  €     500,00  €        0,00  €     500,00   €     500,00  

  € 1.145,00    € 1.145,00   € 1.132,00  

Bestuurs- en ledenkosten     

Administratie €         0,00  €         4,24   €       -4,24   €     -30,00  

ALV's en Informele voortzettingen  €       82,79   €     220,67   €   -137,88   €   -310,00  

Representatie €         0,00  €     200,00   €   -200,00   €   -200,00  

Bestuurswisseling  €       12,88   €     256,97   €   -244,09   €   -210,00  

  €       95,67   €     681,88   €   -586,21   €   -750,00  

Vaste baten/lasten     

Bankkosten €        0,00  €       73,27   €      -73,27   €      -80,00  

Rente  €        9,08  €         0,00  €         9,08   €       10,00  

Kamerhuur €        0,00  €     270,96   €    -270,96   €    -135,00  

Kamer van Koophandel €        0,00  €       24,08   €      -24,08   €      -40,00  

  €        9,08   €     368,31   €   -359,23   €   -245,00  

Overig     

Activiteiten  € 2.893,11   € 3.103,97   €   -210,86   €        0,00  

SOFv Vervolgcursus €        0,00 €        0,00 €        0,00  €     -90,00  

Overige initiatieven €        0,00  €      44,24   €     -44,24   €   -125,00  

  € 2.893,11   € 3.148,21   €   -255,10   €   -215,00  

     

TOTAAL  € 4.142,86   € 4.198,40   €     -55,54   €     -78,00  
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Toelichting  

 

Contributie 

Er is dit jaar nog een nieuw lid toegetreden en een vereniging in een lagere 

categorie gaan vallen. Hierdoor is er een kleine verschuiving, met een positief 

resultaat. Komend jaar zullen er mogelijk nog een of twee kleine verenigingen 

toetreden en wordt verwacht dat de huidige leden lid blijven.  

 

Bestuurs- en ledenkosten 

Aan administratie is minder uitgegeven dan verwacht, verschillende midde-

len waren nog beschikbaar van vorig jaar, hier zal ook in het vervolg minder 

voor begroot hoeven worden. De kosten voor de ALV’s zijn lager uitgevallen 

dan verwacht. Er zijn minder kosten gemaakt voor het printen omdat er ook 

op eigen gelegenheid geprint is. Halverwege het jaar is besloten om extra 

versnaperingen te verzorgen. Hoewel er tijdens en na iedere ALV is gezorgd 

voor voldoende versnaperingen, is het resultaat van deze post nog steeds 

lager dan verwacht. Ten opzichte van de resultaten halverwege het jaar is er 

veel statiegeld bijgekomen. De kosten voor ALV’s kunnen voor komend jaar 

lager worden geschat. Bij Representatie wordt de bestuurskleding bedoeld, 

deze post is exact zo uitgegeven. De kosten voor de Bestuurswisseling zijn iets 

hoger uitgevallen door de hoge opkomst. De inkomsten bij Bestuurswisseling 

komen door verkeerde boekingen, deze zijn hierna goed verwerkt.  

 

Vaste baten en lasten 

De bankkosten en rente zijn zoals verwacht. De kamerhuur is dit jaar 2 keer 

betaald, voor het jaar 2011 en voor 2012. Door de verschillende boekjaren 

van het DSZ, SNUF en SOFv en wisselingen in de administratie van het SNUF is 

er vorig boekjaar zowel een factuur van 2010 als van 2011 binnengekomen. In 

overleg kon de huur van 2011 in het huidige boekjaar worden betaald. Dit 

jaar kwam daarnaast ook weer de factuur van 2012 binnen. Om dit voor ko-

mende jaren op te lossen is besloten beide jaren te betalen en te verwerken 

in dit boekjaar. Komende jaren zal dus in de 2e helft van het SOFv boekjaar 

één factuur kunnen worden verwacht van dat jaar. De hoogte van de huur 

verrekend met de subsidie is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Zoals 

gezegd in het halfjaarverslag zijn de kosten voor de KvK lager uitgevallen 

omdat een uittreksel niet nodig bleek te zijn.  

 

Overig 

Bij activiteiten is er door SOFv toegelegd, het werd belangrijk gevonden om 

een goede locatie te regelen voor de barbecue voor deze hoge opkomst. 

De uitgaven en inkomsten van de activiteiten zijn hoger dan begroot De kos-
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ten voor de SOFv/SNUF-vervolgcursus hoefden niet betaald te worden aan 

het SNUF. Het is belangrijk dat hier in het vervolg vooraf duidelijkheid is of kos-

ten voor deze middag ook daadwerkelijk doorgerekend zullen worden. Van-

uit overige initiatieven zijn 2 nieuwe kannen voor koffie en thee gekocht. Ech-

ter is er een daarvan weer kapot gegaan, dus kan deze nogmaals aange-

schaft worden. Voor Overige Initiatieven is het belangrijk dat er komend jaar 

concreter wordt bedacht wat er zal worden gekocht of waarin zal worden 

geïnvesteerd. Verder is het aan te raden om het boekhoudprogramma Con-

scribo aan te schaffen, financieel is hier ruimte voor en het biedt vele boek-

houdkundige voordelen, daarnaast is het handig omdat veel leden hier ook 

gebruik van maken en het SNUF dit ook aanraadt.  
 

Balansrekening 

 

Balansrekening dd. 1 september 2011 

Activa  € 1.674,40 Passiva  € 1.674,40 

Betaalrekening   € 39,77 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening  € 1.454,93 Eigen vermogen € 1.674,40 

Kas  € 57,82   

Borrelsaldo Olympus € 121,88   

Debiteuren € 0,00   

 

Balansrekening dd. 31 augustus 2012 

Activa  € 1.690,05 Passiva  € 1.690,05 

Betaalrekening   € 546,39 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening  € 1.014,01 Eigen vermogen € 1.690,05 

Kas  € 58,46   

Borrelsaldo Olympus € 0,00   

Debiteuren € 71,19   

 

 

Toelichting 

 

Er kan worden gesteld dat de balans financieel gezond is. Deze zal voor komen-

de jaren op gelijke wijze mogen worden gehandhaafd.  

Er staat nu meer geld op de betaalrekening zodat ook activiteiten betaald kun-

nen worden voor de contributie binnen is, hierdoor staat er iets minder op de 

spaarrekening. Het saldo van de kas is nagenoeg gelijk met het begin, er is ge-

zorgd dat er van alle munt- en briefsoorten voldoende inzit. De kas is vooral ge-

bruikt voor het statiegeld van ALV’s en andere activiteiten. 
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Het borrelsaldo bij Olympus is teruggestort op de bankrekening van het SOFv, dit 

werd niet gebruikt, dus deze rekening kan vervallen. Een aantal jaar geleden 

werden alle borrels in de Noord of Zuidkantine van Olympus gehouden. Nu vin-

den deze borrels plaats in de gemeenschappelijke ruimte van de SNUFgang en 

worden eigen inkopen gedaan. Mocht men weer gebruik willen maken van de 

diensten van Olympus kan dit via facturen.  

Er is een debiteur van een krat bier. Een andere vereniging heeft een krat van 

het SOFv meegenomen, er vanuit gaande dat het van zijn/haar eigen vereni-

ging was. Hier is een factuur over verstuurd, maar deze is nog niet betaald. Hier 

zal de nieuwe penningmeester nog achteraan moeten gaan. Daarnaast zijn de 

deelnamegelden voor de borrel en barbecue door het bestuur abusievelijk niet 

tijdig overgemaakt en komen dus te vallen in het nieuwe boekjaar.  
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V. Nawoord 

Wij hopen, als XXIe bestuur van het SOFv, dat dit jaarverslag u een beter beeld 

heeft gegeven van wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Het afgelopen 

jaar hebben wij als zeer leerzaam en uitdagend ervaren. Wij denken dat het 

ons goed is afgegaan en met pijn in ons hart geven wij het spreekwoordelijke 

stokje over aan het XXIIe bestuur. Hier moet natuurlijk wel bij gezegd worden 

dat we alle vertrouwen hebben in het nieuwe bestuur en dat we er zeker van 

zijn dat zij het aankomende jaar tot een goed einde zullen brengen. Terug-

komende op het jaarverslag, mocht u nog op- of aanmerkingen hebben, 

dan houden wij ons ten zeerste aanbevolen.  

 

Het schrijven van dit jaarverslag heeft bijgedragen aan ons inzicht met be-

trekking tot zowel het functioneren van het SOFv, als het functioneren van ons 

als bestuur. Het ware doel van dit jaarverslag is echter om u, als lezer, te in-

formeren over de stand van zaken rondom het SOFv. Ook biedt het informa-

tie die u wellicht doet aanzetten om met ons in contact te treden, samen te 

werken of informatie uit te wisselen.  

 

Rest ons nog te zeggen dat we iedereen van harte oproepen gebruik te ma-

ken van de informatie in dit jaarverslag. Wij als bestuur kijken in ieder geval 

terug op een geslaagd jaar, waarin we enerzijds als bestuur op een prettige 

wijze hebben samengewerkt en anderzijds geldt dat natuurlijk ook voor de 

samenwerking met de besturen van onze lidverenigingen. Een speciaal 

woord van dank voor hen is daarom meer dan zeker op zijn plaats.   

 

Was getekend het XXIe bestuur van het SOFv, 

 

Emiel Helmink 

Tim Smit 

Sascha Verstegen 

Niek Janssen 

 

 

 


